CSM
1e exemplaar 
voor de Nederlandse
belastingautoriteit

VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING
OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING
op grond van artikel 11, derde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk



Alvorens dit formulier in te vullen leze men de
aanwijzingen op de achterzijde

1. Naam en adres van de vennootschap in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten die het verzoek doet:

(in BLOKletters)

2. Naam en hoedanigheid van de aansprakelijke functionaris die het verzoek namens de vennootschap ondertekent:

3. De vennootschap verklaart dat op de onder 5 (c) vermelde datum van betaalbaarstelling
(a) zij inwoner van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten is (was) in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk1;
(b) zij een vennootschap is (was) waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
(c) zij ten minste 25% bezit (bezat) van het nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap, vermeld onder 4;
(d) zij gerechtigd is (was) tot het onder 5 (d) vermelde dividend;
(e) in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten met de naar een percentage van 8,3 ingehouden dividendbelasting formeel of
in feite niet zodanig rekening wordt gehouden dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat
tezamen op het dividend lager is of wordt dan 8,3 percent;
4. Naam en adres van de Nederlandse vennootschap die het dividend betaalt (heeft betaald):

5. Gegevens betreffende het aandelenbezit in de Nederlandse vennootschap en betreffende het dividend uit dit aandelenbezit
waarop het onderhavige verzoek betrekking heeft:
(a) Nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap
€
(b) Gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal dat de vennootschap in Curaçao 1. %
onderscheidenlijk Sint Maarten op de onder (c) vermelde datum van betaalbaarstelling bezit
(bezat)
(c) Datum van betaalbaarstelling van het dividend
2.

…………………
…………………

(d) Bruto bedrag van het dividend

€

.………………….

€

.……………….

…………………..

vrijstelling

6. De vennootschap maakt aanspraak op  2 van Nederlandse
teruggaaf
dividendbelasting bij de betaling van het onder 5 (d) vermelde dividend tot een bedrag van: 3
7. Opmerkingen:

(Kan de verzoeker niet alle op het formulier afgedrukte verklaringen bevestigen, doch is hij niettemin van
mening dat hij ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk aanspraak heeft op vermindering van
belasting, dan dient hij hierna de zich voordoende bijzondere omstandigheden te vermelden en zijn
verzoek toe te lichten. In dat geval kan het formulier echter uitsluitend worden gebruikt voor een verzoek
om teruggaaf van ingehouden belasting. Indien het formulier wordt gebruikt voor een verzoek om
vrijstelling bij de uitbetaling van de opbrengst, wordt het ongeldig als de er op afgedrukte
verklaringen niet zonder voorbehoud worden bevestigd).

Datum: ……………..………………………………….
(1)
(2)
(3)

1
2
3

Handtekening …….………………………………………..

Van inwonerschap is geen sprake indien het een vrijgestelde vennootschap betreft, als bedoeld in art. 1a lid1 letter f Landsverordening op de Winstbelasting 1940.
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zie aanwijzingen, nr.1.



IB 95 - 2**1PL CSM

BEVESTIGING DOOR DE BEVOEGDE AANSLAGREGELENDE AUTORITEIT
IN CURAÇAO ONDERSCHEIDENLIJK SINT MAARTEN

De ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………… (functie)
te ……………………………………..……………………………………………………….., bevestigt dat de verklaring onder
nr. 3 (a) en nr. 3 (e)* in bovenstaand verzoek juist is.
Datum: …………………………………………………

Handtekening:

(officieel stempel)
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanwijzingen voor de invulling van formulier “IB 95 CSM”
1. Dit formulier dient te worden gebruikt in gevallen waarin een vennootschap in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten
waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld ten minste 25% bezit van het nominaal gestorte kapitaal van
een Nederlandse vennootschap en op grond van artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het
Koninkrijk gerechtigd is tot vermindering van Nederlandse dividendbelasting tot 8,3 percent.
2. Voor iedere dividendbetaling moet een afzonderlijk formulier worden gebruikt.
3. Nadat het formulier is ingevuld dienen het eerste en tweede exemplaar (als één geheel) te worden aangeboden aan de
bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, die op het eerste exemplaar de vereiste
verklaring zal stellen en dit aan de verzoeker zal teruggeven, onder achterhouding van het tweede exemplaar. Het van een
verklaring voorziene exemplaar dient te worden gezonden:
(a) indien het gaat om een verzoek om gedeeltelijke vrijstelling van dividendbelasting bij de uitbetaling van het dividend:
aan de Nederlandse vennootschap die het dividend uitbetaalt; de Nederlandse vennootschap is bevoegd, als zij in het
bezit is van het van een verklaring voorziene formulier, het dividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting
naar een tarief van slechts 8,3 percent
(b) indien het gaat om een verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van ingehouden dividendbelasting:
aan de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst over de vestigingsplaats van de Nederlandse vennootschap.
Het terug te geven bedrag zal aan de Nederlandse vennootschap, voor rekening van de verzoeker, worden uitbetaald.
Het bedrag van de teruggaaf bedraagt 6,7 percent van het brutobedrag van het dividend.
4. Indien het gaat om een verzoek om teruggaaf van te veel ingehouden belasting, dient dit vergezeld te zijn van het
bewijsstuk waaruit blijkt dat de inhouding van belasting heeft plaatsgevonden.
5. Verzoeken om teruggaaf van belasting moeten bij de bevoegde inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst zijn
ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.
6. Exemplaren van dit formulier zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Unit Apeldoorn/
Document & Logistiek/Logistiek Reprografisch Centrum, Postbus 20049, 7302 HA Apeldoorn. E-mailadres:
lrc.apeldoorn@belastingdienst.nl.

Deze formulieren zijn ook te downloaden via de website www.belastingdienst.nl.

